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EFEITURA MUNICIPAL DE ATiLIO VIVACQUA - ES 

DE 21 DE JULHO DE 2008. 

AtAio VIVac:q~.~'-L.Ut.'..I..J.£ 

DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORACAO 
DA LEI ORCAMENTARIA PARA 0 EXERCiCIO FINANCEIRO 
DE 2009 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

0 Prefeito Municipal de Atilio Vivacqua, Estado dq.~~~ 
a Camara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte 

DISPOSICAO PRELIMINAR 

Art. 1° Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 2°, da 
C01~Sti1tui·~ (aO Federal, e no artigo 4°, da Lei Complementar Federal n' 101, as Diretrizes 

do Municipio de Atilio Vivacqua, para o exercicio de 2009, 

As prioridades e metas da administra~o publica municipal; 

A organizayao e estrutura dos oryamentos; 

•_ As diretrizes gerais ;zar a elaborayao da Lei Oryamentaria Anual do Municipio e 
sua is alterayoes; 

As diretrizes para e~ Uyao da Lei Oryamentaria Anual; 

As disposiyoes sobre alterayoes na legislayao tributaria do Municipio; 

As disposiyoes relativas as despesas com pessoal e encargos sociais; 

As disposiyoes finais. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ATiLIO VIVACQUA - ES 

CAPITULO I 

Das Prioridades e Metas da Administra~ao Publica Municipal 

Art. 2° Constituem prioridades e metas do Governo Municipal: 

Desenvolvimento sustentavel com inclusao social; 

Democratizagao da gestae publica; 

Defesa da vida e respeito aos direitos humanos; 

; Melhoria do ensino publico municipal, atraves do aumento de vagas, da 
rec~peragao das instalagoes ffsicas, do treinamento dos recursos humanos e renovagao 
ins1rumental de sua rede escolar; 

1 

Promover a universalidade do acesso a educal(ao infantil e ao ensino fundamental 
coriJ qualidade; 

Expandir e qualificar a oferta de servigos e agoes na area de saude, em 
co11sonancia com as diretrizes da lei organica do sistema unico de saude, promover 
inv$stimentos na area de assistemcia medica, sanitaria, saude materna - infantil, 
alinltental(ao, nutrigao e afins; 

Atuar em parceria com a sociedade organizada, a iniciativa privada e os governos 
est~dual e federal, no combate a pobreza, ao desemprego e a tome; 

Promover a desburocratizagao e a informatizagao da administragao municipal, 
facilitando o acesso do cidadao e do contribuinte as informa96es de seu interesse; 

Melhoria da qualidade de vida da populagao e amparo a crianga; 

Aperfeigoamento de recursos humanos e valorizagao do servidor publico; 

Desenvolvimento e crescimento economico, visando aumentar a participagao do 
Mu~icfpio na renda estadual e geragao de empregos; 

I 

! Ampliagao da capacidade instalada de atendimento ambulate rial e hospitalar; 
I 

I Adequar e modernizar a infra-estrutura do Municipio as exigencias do crescimento 
ecoromico e do desenvolvimento social; 

J Apoiar o setor agropecuario visando a melhoria da produtividade e qualidade do 

1" th:~ 
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P EFEITURA MUNICIPAL DE ATiLIO VIVACQUA - ES 
' ! Expandir o sistema de abastecimento de agua, coleta e tratamento de lixo e de 

esg~to, sistema de captagao de aguas pluviais, com drenagem e construgao de galerias; 

Melhorar as condigoes viarias do Municipio; 

Apoiar, estimular e divulgar a promogao cultural; 

Contribuir para a formagao de uma cultura de cidadania e valorizagao dos direitos 
hu nos no Municipio, bern como prover a igualdade social e de genera; 

Promover agoes preventivas de seguranga e de incentive a cultura da paz, 
inte rando-se as demais esferas de governo aos produtos e equipamentos culturais do 
Mun cipio; 

Exercer a fiscalizagao ostensiva dos agentes poluentes, protegendo os recursos 
natu ais e renovaveis; 

Melhoria de atendimento das necessidades basicas na area de habitagao popular, 
visa do minimizar o deficit habitacional do Municipio em parceria com os governos federal 
e es adual, investir na urbanizagao dos bairros e distritos, dotando-os de pavimentagao de 
vias rbanas, melhorando os servigos de utilidade publica; 

Melhoria e pavimentagao das estradas vicinais do Municipio; 

Promover melhoria de atendimento das necessidades basicas na area de 
assi tencia social geral, subvencionando as entidades de ensino especial, de amparo a 
velhi e, de amparo as criangas de zero a 06 (seis) anos de idade, em consonancia com 
as d retrizes da lei organica de assistencia social, bern como no patrocinio de eventos 
com nitarios, priorizando as comunidades carentes; 

Apoiar a implantac;ao de projetos que objetivem o desenvolvimento do turismo no 
Muni ipio; 

I Estimular a pratica esportiva pela populagao e a formagao e desenvolvimento de 
atlet s; 

Assegurar a operacionalizagao do fundo de manutengao e desenvolvimento do 
ensi o basico e de valorizagao do magisterio; 

Desenvolver agoes de combate ao analfabetismo, de cunho s6cio-educativas, 
visa o a constru<;:ao da cidadania, articulando para isto as varias instituigoes que 
com cern a estrutura social; 

i Articulagao com 6rgaos federais, estaduais e municipais, entidades privadas e 
institt'goes financeiras nacionais e internacionais com vista a captagao de recursos para a 
reali gao de programas e projetos que promovam o desenvolvimento econ • ico, social 
e cui ral no territ6rio do Municipio; ' _ . 
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P~EFEITURA MUNICIPAL DE ATiLIO VIVACQUA - ES 
I Apoiar ac;oes que visem a melhoria do sistema de seguranc;a, com o objetivo de 

re~uzir o nfvel de criminalidade e violencia no Municipio; 

Manutenc;ao das ac;oes da Camara Municipal, com o objetivo de modernizar os 
seiiVic;os regulamentares e melhorar as condic;oes de trabalho; 

Aquisic;ao de veiculo, m6vel e equipamentos diversos; 

Viabilizar o acesso da populac;ao aos beneficios da tecnologia da informac;ao e ao 
m ndo digital; 

Promover a educayao e a responsabilidade ambiental, a formayao de uma cultura 
pa o desenvolvimento sustentiwel no Municipio; 

Estimular a micro e a pequena empresa, o empreenderismo, a formacao e 
de envolvimento profissional, a economia solidaria e o associativismo como forma de 
ge gao de trabalho e renda no Municipio; 

Propiciar condic;oes favoraveis a circulagao e deslocamento de pessoas, 
rizando o pedestre, o ciclista e o usuario de transporte coletivo; 

Promover a participac;ao de populac;ao na gestao publica e estimular o controle 
so ial a partir da transparencia das ac;oes da Administrac;ao Municipal; 

\ Fortalecer as financ;as publicas municipais e expandir a capacidade de 
fin~nciamento e investimento publico; 

! 
' 

I 
I 

Promover melhoria nas condic;oes de vida do homem do campo. 

I Art. 3° Observadas as prioridades definidas no Artigo anterior, as metas 
pro~ramaticas correspondentes, terao precedencia na alocac;ao dos recursos 
orc;+mentarios de 2008 e as estabelecidas na Lei do Plano plurianual (2006-2009). 

I

I 

CAPiTULO II 

Da Organizac;ao e Estrutura dos Orc;amentos 

I Art. 4° Os Orc;amentos Fiscal, e da seguridade Social discriminarao a despesa por 
Uni~ade Orc;amentaria, segundo a classificac;:ao funcional e a programatica, explicitando 
par cada projeto e atividade, as respectivas metas e valores das despesas por grupo e 

mo t'''''' do eplloaoao. ~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ATiLIO VIVACQUA - ES 

§ 1° A classifica<;ao funcional-programatica seguira o disposto na portaria n° 42 do 
Ministerio de Or<;amento e Gestae, 14.04.99. ' 

§ 2° Os Programas, classificados da a<;ao Governamental, pelos quais os 
obj$tivos da Administra<;ao se exprimem, sao aqueles constantes do Plano Plurianual 
20d6 -2009. 

Art. 5° Para efeito desta Lei entende-se por: 

Programa, o instrumento de organiza<;ao da a<;ao governamental visando a 
conpretiza<;ao dos objetivos pretendidos, mensurados por indicadores estabelecidos no 
Plarllo Plurianual; 

Atividade, um instrumento de programa<;ao para alcan<;ar o objetivo de um 
pro~rama, envolvendo um conjunto de opera<;oes que se realizam de modo continuo e 
perrlnanente, das quais resultam produtos necessaries a manuten<;ao da a<;ao de governo; 

Projeto, um instrumento de programa<;ao para alcan<;ar o objetivo de um programa, 
envplvendo conjunto de opera<;oes, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que 
conporre para expansao ou aperfei<;oamento da a<;ao do governo. 

Unidade or<;amentaria, o menor nivel da classifica<;ao institucional, agrupada em 
6rg~os or<;amentarios, atendidos estes como os de maier nivel de classifica<;ao 
insttucional. 

. Art. 6° Gada Programa identificara as a<;oes necessarias para atingir os seus 
obj~tivos, sob a forma de atividades e projetos, especificando os respectivos valores e 
met~s. bern como as unidades or<;amentarias responsaveis pela realiza<;ao da a<;ao. 

i Art. 7° Gada atividade e projeto identificarao a fun<;ao, a subfun<;ao, o Programa de 
Gotrno, a unidade eo 6rgao Or<;amentario, as quais se vinculam. 

I Art. 8° As categorias de programa<;ao, de que trata esta Lei, serao identificadas no 

'"'il"' de lei o,,,m'""''' '" ,.,.,.mas, "''"''" e ''*""· ~ 
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Art. 9° 0 Projeto de Lei Oryamentaria Anual, para o exercicio de 2009, que o Poder 
Ex cutivo encaminhara para a Camara Municipal, conforme a legislayao vigente, ate 30 
(tri~ta) de agosto de 2008, sera elaborado atendendo ao disposto nas Portarias, n° 42, de 
14 ~e abril de 1999; 163 de 04 de maio de 2001 e 248 de 28 de abril de 2003 e contera: 

Texto de Lei; 

Consolidayao dos Quadros Oryamentarios; 

L Anexos dos Oryamentos, Fiscal e da Seguridade Social, discriminando a receita e 
desl?esa na forma definida nesta Lei; 

Discriminayao da Legislayao da receita, referente aos oryamentos fiscais, e de 
seg ridade social. 

Paragrafo {mico. lntegrarao a Consolidayao dos Quadros Oryamentarios a que se 
rete~ o Incise II deste Artigo, incluindo os complementos referenciados no Artigo 22, 
lncisp Ill, da Lei n°. 4.320, de 17 de maryo de 1964, os seguintes demonstratives: 

I 
Da evoluyao da receita do tesouro municipal, segundo categorias economicas e 

seu desdobramento em fonte, discriminando cada imposto, taxa, contribuiyao e 
trans er~ncia de que !rata o artigo 156 e dos recursos previsto nos artigos 158 e 159, 
incis I, alfnea be§ 3°. da Constituiyao Federal; 

Da evoluyao da despesa do tesouro municipal, segundo categorias economicas e 
elem ntos de despesa; 

1 Do resume das receitas dos oryamentos fiscais e da seguridade social, por 
categpria economica e origem de recursos; 

\ Da receita e da despesa, dos oryamentos fiscais e da seguridade social, segundo 
categ~rias econOmicas, conforme o anexo Ida lei n°. 4.320, de 1964, e suas alterayoes; 

' .l Das receitas do oryamento fiscal e da seguridade social de acordo com a 
class~lcayao constante do anexo I, da lei n°. 4.320, de 1964, e suas alterayoes; 

\oas despesas do oryamento fiscal e da seguridade social, segundo poder e 6rgao, 
por el~mento de despesas e fonte de recursos; 

\Das despesas dos oryamentos fiscais e da seguridade social, segundo a funyao, 
subfu~yao, programa e elemento de despesa; 

pos recursos do tesouro municipal, diretamente arrecadados, no orya 
e de s~guridade social, por 6rgao; 

i 
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Da programa~ao, referente a manuten~ao e ao desenvolvimento do ensino nos 

t$rmos do artigo 212, da constitui~ao, ao nivel de 6rgao, detalhando fontes e valores por 
categorias de programa~ao; 

Da programa~o, referente a aplica~ao dos recursos do fundo de desenvolvimento 
do ensino fundamental e de valoriza~ao do magisterio previsto na lei n. 0 9.424/96; 

Da programa~ao, referente a aplica~ao de recursos para financiamento das a~oes 
de saude nos termos da emenda constitucional n°. 29, de 13 de setembro de 2000. 

Art. 10. Os or~mentos fiscais e da seguridade social discriminarao as despesas 
p<)r unidade or~mentaria, detalhada por categoria de programa~ao, com suas 
rel;pectivas dota~oes, especificando a esfera or~amentaria, a modalidade de aplica~o. a 
fo~te de recursos e os grupos de natureza de despesas assim discriminados: 

I. Pessoal e encargos sociais - 1; 

II. Juras e encargos da divida- 2; 

Ill. Outras despesas correntes- 3; 

IV. lnvestimentos-4; 

V.lnversoes financeiras, excluidas quaisquer despesas referente a constitui~ao 
ou .aumento de capital de empresa - 5 e 

VI. Amortiza~ao da divida - 6. 

§ 1°. A reserva de conting~ncia, previsto no artigo 23, sera identificada pelo digito 9 
no que se refere ao grupo da natureza da despesa. 

§ 2°. A modalidade de aplica~ao destina-se a indicar se os recursos serao 
aplicados. 

. Mediante transfer~ncias financeiras a outra esfera do governo, 6rgaos ou 
enti~ades, inclusive a decorrente de descentraliza~ao or~amentaria; 

:: Diretamente pela unidade mantedora de credito or~amentario, por outre 6rgao ou 

ootl!edo de molh" "'"' do go,.mo. h. 
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. Art. 11. Os oryamentos fiscais e da seguridade social compreenderao a 
prdgramayao dos Poderes Municipais, seus fundos, 6rgaos, autarquias e fundayoes 
instituidas e mantidas pelo Poder Publico, bern como das Empresas Publicas e 
So~iedades de Economia Mista. 

\ Art. 12. Para efeito do disposto no Artigo 9°, desta Lei, o Poder Legislative 
en aminhara sua Proposta Oryamentaria para o exercicio de 2009, para fins de analise e 
co solidayao ate o dia 1S(quinze) de agosto de 2008, e sera elaborado em conformidade 
co o que estabelece as Portarias de no 42, de 14 de abril de 1999; 163, de 04 de maio 
de 001 e 248, de 28 de abril de 2003. 

\ Paragrafo (mica. Para efeito do disposto no Artigo 29-A, da Emenda 
' Co~stitucional n° 2S, de 14 de fevereiro de 2000, sera de 8% (oito por cento), o total 

ma*imo da despesa do Poder Legislative, em relayao ao somat6rio da receita tributaria e 
da~ transferencias previstas no Paragrafo S0

, do Artigo 1S3, e nos Artigos 1S8 e 1S9 da 
Co.rituiyao Federal, efetivamente arrecadados no ana de 2008. 

I 
i Art. 13. Os oryamentos fiscais e de seguridade social discriminarao as despesas 

par ~nidade oryamentaria, segundo a classificayao por funyao e subfunyao, expressa por 
categoria de programayao em seu menor nivel, indicando, para cada uma, o elemento a 
que jse refere a despesa. 

I 
I § 1°. As categorias de programayao de que !rata o caput deste artigo serao 

idenlificados por projetos ou atividades. 
! 
' § 2°. As modificayoes propostas nos termos do Artigo 166, Paragrafo S0

, da 
Con,tituiyao Federal deverao preservar os c6digos oryamentarios da proposta original. 

' 

Art. 14. Os Projetos de Leis e Creditos Adicionais serao apresentados na forma e 
com 1o detalhamento estabelecido para a Lei de Oryamento Anual, sendo que para efeito 
de ~ua validade, fica desde ja autorizado o Poder executive, bern como o Poder 
Legi~lativo a utilizar cinquenta par cento do total do oryamento aprovado para o exercicio 

de 2!09 '"" ab,;, '""'"o' Mo~oa;,, S"p~me""ros e E•pec~;,. ~' 
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Art. 15. Constarao do projeto de lei or98mentaria, as emendas priorizadas no 
or~amento participative que explicitam as obras ou servic,:os que terao prioridades para a 
sul;l execuc,:ao. 

I 

CAPiTULO Ill 

Das Diretrizes Gerais para a Elaborat;:ao do Ort;:amento do Municipio e suas 
Alterat;:oes 

i 
Art. 16. As Diretrizes Gerais para elaborac,:ao do Orc,:amento Anual do Municipio 

te por objetivo que ele seja elaborado e executado visando garantir o equilibria entre 
re ita e despesa de conformidade com o incise I, alinea "a", do artigo 4°, da Lei 
CotJplementar 1 01. 

I 
I As receitas e despesas do programa de trabalho deverao obedecer a classificac,:ao 

conrtante do Anexo I, da Lei n. 0
. 4320, de 17 de marc,:o de 1964 e de suas alterac,:oes; 

t 
As receitas e despesas serao orc,:adas a prec,:os de junho de 2008 e poderao ter 

seu valores corrigidos na Lei Or98mentaria Anual, pela variac,:ao de prec,:os ocorrida no 
per do compreendido entre os meses de junho e novembro de 2008, medido pelo fndice 
Ger~l de Prec,:os do Mercado da Fundac,:ao Getulio Vargas - IGPM - FGV, e os projetados 
par4 dezembro de 2008, ou por outro indice oficial que vier substitui-lo. 

I 
i 
i Art. 17. Na programac,:ao da despesa serao observadas restric,:oes no sentido de 

que:l 

I 
I Nenhuma despesa podera ser fixada sem que estejam definidas as respectivas 

font~s de recursos; 
I 

Nao poderao ser incluidas despesas a titulo de investimento em regime de 
execluc,:ao especial, ressalvados os casas de calamidade publica, na forma do paragrafo 
3°, dp art. 167, da Constituic,:ao Federal; 

I 0 Municipio podera contribuir para custeio de despesa de competencia de outros 
en!e$ da Federac,:ao, quando atendido o disposto no art. 62, da Lei Complementar 101, de 
4 de fl1aio de 2000. 

' b·-
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Art. 18. A programa~ao dos investimentos para o exercicio de 2009, nao incluira 
!Projetos novos em detrimento de outros em execu~ao, ressalvados aqueles custeados 
¢om recursos de convenios especificos. 

Art. 19. As dota~oes nominalmente identificadas na Lei Or~amentaria Anual da 
I:Jniao e do Estado poderao constituir fontes de recursos para inclusao de Projetos na Lei 
<t>r~amentaria Anual do Municipio. 

Art. 20. E obrigat6ria a destina~ao de recursos para compor a contrapartida de 
Etmprestimos internos e externos, para pagamento de sinal, amortiza~ao, juros e outros 
~ncargos, observando o cronograma de desembolso da respectiva opera~ao. 

Art. 21. Nao poderao ser destinados recursos para atender despesas com: 

Pagamento, a qualquer titulo, a servidor da Administra~ao Publica Municipal, por 
51ervi~os de consultoria ou assistencia tecnica custeados com recursos provenientes de 
dOnvenios, acordos, ajustes ou instrumentos congeneres firmados com 6rgaos ou 
~ntidades de Direito Publico ou Privado, nacionais ou internacionais, pelo 6rgao ou por 
elntidade a que pertencer o servidor ou por aquele em que estiver eventualmente lotado. 

Art. 22. Acompanha a Lei Or~amentaria Anual, alem dos demonstratives previstos 
no art. 2°, paragrafos 1° e 2° da Lei 4.320, de 17 de mar~o de 1964; a demonstra~ao dos 
recursos destinados a manuten~ao e ao desenvolvimento do ensino, de forma a 
q:~racterizar o cumprimento da aplica~ao de 25% (vinte e cinco por cento), das receitas 
~rovenientes de impostos prevista no art. 212 da Constitui~ao Federal, e cumprimento da 
~menda Constitucional n°. 29, referente a aplica~ao de recurso no financiamento nas 
~oes e servi~os publicos de saud e. 

1 Art. 23. Podera ser consignada dota~ao para Reserva de Contingencia em valor 
n~o superior a 1% (um por cento), no maximo, da receita corrente liquida, definida no 
a~igo 24, desta Lei. 
i 
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Art. 24. Considerando o paragrafo unico do artigo 8°, da Lei Complementar n.• 101, 

ficaientendido como receita corrente liquida a definic;:ao estabelecida no artigo 2°, inciso 
IV, •da citada Lei, excluindo das transferemcias correntes os recursos de convenios, 
incl~sive seus rendimentos, que tenham vinculac;:ao a finalidade especifica. 

CAPITULO IV 

\ Das Diretrizes para Execugao da Lei On;amentilria 

~Art. 25. Ficam as seguintes despesas sujeitas a limitac;:ao de empenho, a ser 
efeti da nas hip6teses previstas nos Artigos go e 31, lnciso II, § 1°, da Lei Complementar 
101, e 04 de maio de 2000: 

\ 

L Despesas com obras e instalac;:oes, aquisic;:ao de im6veis e compra de 
equipimentos e materials permanentes; 

jDespesas de custeio nao relacionadas aos projetos prioritarios. 

\ 

farilgrafo unico. Nao serao passiveis de limitayao as despesas concernentes as 
a<;Oes pas areas de educac;:ao e saude. 

~rt. 26. Fica excluido da proibic;:ao prevista no art. 22, paragrafo unico, inciso V, 
da Lei omplementar 101, de 04.05.2000, a contratac;:ao de hora extra para pessoal em 
exercic nas Secretarias Municipals de Saude e de Educac;:ao e Cultura. 

! CAPiTULO V 

Das Disposir;oes sabre a/terar;oes da Legislar;ao Tributilria 

27. Ocorrendo alterac;:oes na legislac;:ao tributaria, posteriores ao 
encami amento do projeto de lei orc;:amentaria anual a Camara Municipal, que impliquem 
excesso de arrecadac;:ao em relac;:ao a estimativa de receita constante do referido projeto 
de lei, o recursos adicionais serao objeto de credito adicional, nos termos da Lei n.•. 
4.320, d 17 de marc;:o de 1964, no decorrer do exercicio de 2009. 
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: _Paragrafo linico. As alterayoes na legislayao tributaria municipal, dispondo, 
€1Specralmente, sobre IPTU, ISS, ITBI, Taxas de Limpeza Publica, coleta de lixo e 
cpntribuiyao para custeio da lluminayao Publica, deverao constituir objeto de projeto de lei 
al, serem enviados a Camara Municipal, visando promover a justiya fiscal e aumentar a 
capacidade de investimento do Municipio. 

·. Art. 28. Quaisquer projetos de leis que resultem em reduyao de encargos 
trjbutarios para setores da atividade economica ou regioes da cidade deverao obedecer 
a<))s seguintes requisites: 

Atendimento do art. 14, da Lei Complementar n.0 101, de 04 de maio de 2000; 

Demonstrative dos beneficios de natureza economica ou social. 

CAPITULO VI 

Das Disposiyoes Relativas as Despesas com Pessoal e Encargos Sociais 

Art. 29. As despesas totais com pessoal ativo e inativo dos Poderes Executive e 
LeSislativo no exercfcio de 2009, observarao o estabelecido nos Artigos 19, 20 e 71, da 
Lei Complementar n°.101, de 04 de maio de 2000 e terao por base a despesa da folha 
de pagamento de abril de 2008, projetada para o exercicio, considerando os eventuais 
acr~scimos legais, inclusive alterayoes de plano de carreira e admissoes para 
pre¢nchimento de cargos. 

Art. 30. A concessao de qualquer vantagem ou aumento de remunerayao, a 
criacao de cargos, empregos e funyoes ou alterayao de estrutura de carreira, bern como a 
adnjissao ou contratayao de pessoal, a qualquer titulo, pelos Poderes Executive e 
Legislative, somente serao admitidos se, cumulativamente: 

; 

\ Houver previa dotayao oryamentaria suficiente para atender as projeyoes de 
desqesas de pessoal e aos acrescimos deJa decorrentes; 

'I, Observarem os limites estabelecidos nos artigos 19 e 20, da Lei Com 
101, de 2000; 

' ! 
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For observada a margem de expansao das despesas de canHer continuado. 

Paragrafo unico. 0 reajustamento de remunera<;ao de pessoal devera respeitar 
as c$ndi<;oes estabelecidas nos incises I, II e Ill, deste artigo. 

CAPiTULO VII 

Das Disposi~oes Finais 

Art. 31. Sao vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas, 
que !mpliquem na execu<;ao de despesas sem comprovada a suficiente disponibilidade de 
dota~ao or<;amentaria e sua adequa<;ao com as cotas financeiras de desembolso. 

I 

i Art. 32. 0 projeto de Lei Or<;amentaria Anual sera devolvido para san<;ao ate o 
enc1rramento da sessao legislativa. 

I 
i 

i Paragrafo unico. Na hip6tese de o projeto de que trata o caput deste artigo nao 
ser~evolvido para san<;ao ate o encerramento da sessao legislativa, a Camara ficara 
aut maticamente convocada com fins especificos de vota<;ao do projeto de lei 
or<; ,mentaria do or<;amento anual. 

Art. 33. Nao havendo a san<;ao da lei or<;amentaria anual ate o dia 31 de dezembro 
de ~008, fica autorizada sua execu<;ao nos valores originalmente previstos no projeto de 
lei ~roposto, na razao de 1/12 (um doze avos) para cada mes, do total de cada dotacao, 
enq~anto a respectiva Lei nao for sancionada. 

§ 1° Os valores da receita e da despesa, que constarem do Projeto de Lei 
Or~mentaria para o exercicio de 2009, poderao ser atualizados, de conformidade com o 
que!estabelece o Art. 16, lnciso II desta Lei. 

§ 2° Considerar-se-a antecipa<;ao de credito a conta da Lei Or<;amentaria a 
util~acao dos recursos autorizada neste artigo. 

1 
1 
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§ 3° Nao se incluem no limite previsto no caput deste artigo, podendo ser 

mqvimentado em sua totalidade, as dotao;:Oes para atender despesas com: 

Pessoal e encargos sociais; 

Service da divida; 

i Pagamento de compromissos correntes nas areas de saude, educao;:ao e 
asJistencia social; 1 Categorias de programao;:ao cujos recursos sejam provenientes de operao;:ao de 
cr1 ito ou de transferencias da Uniao e do Estado; 

l Categoria de programao;:ao cujos recursos correspondam a contrapartida do 
M~nicipio em relao;:ao aqueles recursos previstos no incise anterior; 

i 

~ 
Conclusao de obras iniciadas em exercicios anteriores a 2008 e cujo cronograma 

fisi o, estabelecido em instrumento contratual, nao se estenda alem do 1 o semestre de 
20 9; 

I 

Pagamento de contratos que versem sabre servio;:os de natureza continuada. 

1 Art. 34. 0 Poder Executive publicara no prazo de trinta dias ap6s a publicao;:ao da 
Leil Oro;:amentaria Anual, o quadro de detalhamento da Despesa QDD, discriminando a 
de~pesa por elementos, conforme a unidade oro;:amentaria e respectivos projetos e 
ati~idades, ficando ainda autorizado a abrir creditos suplementares ate o limite de 
cinquenta por cento do oro;:amento. 

! 

Art. 35. Em atendimento a legislao;:ao vigente, a elaborayao do oro;:amento devera 
ter r participao;:ao popular. 

I 
' 
1 Paragrafo unico. 0 Poder Executive Municipal apresentara anexo a Lei 

ordamentaria Anual em que constarao as demandas priorizadas no oro;:amento 
pa~icipativo. 

I 
' 

Art. 36. Fica o Poder Executive autorizado, nos termos da Constituio;:ao Federal, a: 

"FELIZ A NACAO CUJO DEUS E 0 SENHOR" 

Prao;:a Jose Valentim Lopes, No 02 - Centro - Atilio Vivacqua/ES 

CEP: 29.490-000 FoneFax: (28) 3538-1109/1104 

CNPJ: 27.165.620/0001-37 

E-mail: pmav@terra.com.br 



P EFEITURA MUNICIPAL DE ATiLIO VIVACQUA - ES 

J I - abrir creditos adicionais suplementares ate o limite de cinquenta per 
ce,1to do on;:amento das despesas, nos termos da legislayao vigente; 

, II - transpor, remanejar ou transferir recursos, sem previa autorizayao 
legi~lativa, nos termos do incise VI, do artigo 167, da Constituiyao Federal; 

' 

Ill - Suplementar per excesso de arrecada9ao conforme dispoe artigo 43° 
com seus paragrafos e incisos da Lei 4.320/64. 

Art. 37. Entende-se que, para efeito do disposto no § 3° do Art. 16, da Lei 
Co plementar n°. 101, de 2000, como despesas irrelevantes, aquelas cujo valor nao 
ultr passe, para bens e serviyos, os limites des lncisos I e II, do art. 24, da Lei 8.666/93. 

1 Art. 38. Os creditos especiais e extraordinarios autorizados nos ultimos 4 (quatro) 
mesies do exercicio financeiro de 2008, poderao ser reabertos, no limite de seus saldos, 
os quais serao incorporados ao or9amento do exercicio financeiro de 2009, conforme o 
disppsto no§ 2°, do Art. 167, da Constituiifao Federal. 

Art. 39. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicayao. 

; Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua, Estado do Espirito Santo, aos vinte e 
um ~ias do mes de julho do ano de dois mil e oito. 

HEL!ObLIMA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

LEI COMPLEMENTAR N°. 101/2000, DE 04/05/2000 

(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) 

DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA 2009 

LEI DE DIRETRIZES OR(:AMENT ARIAS 2009 

ANEXO DE MET AS FISCAIS 

Art. 4°. Lei Complementar 101/2000 

. § 1°. Metas anuais, relativas a Receita, Despesa, Resultado Nominal e Primario e 
Montl!lnte da Divida Publica (Valores Correntes e Constantes); 

§ 2°. I. Avaliayao do Cumprimento das Metas Relativas ao Ano Anterior; 

§ 2°. II. Memoria e Metodologia de Calculo; 

§ 2°. 111. Evoluyao do Patrimonio Liquido. 
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ANEXO I 

LEI COMPLEMENTAR N°. 101/2000 DE 04/05/2000 

(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) 

DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS PARA 2009 

ANEXO I- MET AS FISCAIS 

Art. 4°. § 1".- Lei Complementar n". 101 de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal) 

[R$, 1,00] valores constantes de Mar~o/2008. 

2009 2010 
Descriflio 

1 - Receita Total 15.614.147,75 16.238.713,66 

2- Despesa Total 15.614.147,75 16.238.713,66 

3 . Resultado 0 0 
Pri~ario 

4 . Resultado 0 0 
No~inal 

5 . Estoque da 50.901 '11 52.937,15 
Div~a 
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2011 

16.969.455,77 

16.969.455,77 

0 

0 

55.319,33 

' 



ANEXO I - MET AS FISCAIS 

Art. 4". § 1".- Lei Complementar n•. 101 de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fisl!al) 

[R$ 1,00] valores 
cortentes. 

2009 2010 2011 
DescrifiiO 

! 1 - Receita Total 15.614.147,75 16.238.713,66 16.969.455,77 

2- Despesa Total 15.614.147,75 16.238.713,66 16.969.455,77 

3 - Resultado 0 0 0 
Pri~rio 

.4 - Resultado 0 0 0 
Nominal 

. 5 - Estoque da 50.901,11 52.937,15 55.319,33 
Divida 

p!L.l.A ' 
'-~ 
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ANEXO 

MET AS FISCAIS- INCISO I,§ 2•, ART. 4•., LEI 101100 

AVALIAQAO DO CUMPRIMENTO DAS MET AS RELATIVAS AO ANO ANTERIOR 

i 
I Os valores apresentados na Lei n°. 745/2007, previa a receita municipal de R$ 

131575.137,00 (treze milhOes quinhentos e setenta e cinco mil cento e trinta e sete reais). 

I 
1 Com relae(i:io aos resultados efetivamente apurados e constantes do Balan<;:o do 

ex,rcicio de 2007 do Municipio, a receita realizada alcan<;:ou o montante de R$ 
131918.811,58 (treze milhoes novecentos e dezoito mil oitocentos e onze reais e 
cinRlienta e oito centavos) e a despesa municipal atingiu R$ 13.690.503,14 (treze milhoes 
sei~centos e noventa mil quinhentos e tres reais e quatorze centavos), resultando um 
su~eravit no valor de R$ 697.900,00 (seiscentos e noventa e sete mil novecentos reais). 

1 Par fim, cabe informar que o estoque da divida foi de R$ 50.901,11 (cinquenta mil 
noyecentos e um reais e onze centavos) . 

• 
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ANEXO 1- METAS FISCAIS 

Mem6rias e Metodologia do Calculo (art. 4, paragrafo 2°, incise II, da Lei 
Complementar n° 101, de 04/05/2000). 

Conforme previsto na Lei Complementar n° 101, de 04.05.2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal - este anexo apresenta a evolw;ao e estimativa da receita e da 
de$pesa a pregos correntes e constantes. Os valores tabelados a pregos constantes tern 
o ~es de margo de 2008 como referencia. 

, A receita corrente esta projetada com o crescimento real de 3,5% (tres inteiros 
vir~ula cinco decimos por cento) em 2009, 4,00% (quatro por cento) em 2010 e 4,50% 
(qu~tro inteiro e cinco decimos por cento) em 2011, em relagao ao exercicio de 2008. 
Es~es indices resultam do acompanhamento e analise das receitas que formam a receita 
corrente Hquida nos !res ultimos exercicios e as projegoes de crescimento do indice de 
parlticipayao da receita do ICMS. 0 crescimento nominal, reflexo da variayao esperada 
do~ indices de preyos e do crescimento da economia, foi determinada em 6,70% (seis 
int1iros virgula setenta decimos por cento) em 2009, 7,20 % (sete inteiros virgula vinte 
de imos por cento) em 2010, e 8,10% (oito inteiros virgula dez decimos por cento) em 
20 1. 

! 

Quanta as receitas decorrentes de convenios, o procedimento da estimativa difere 
daquele aplicado para a receita corrente liquida, pois os convenios tern fluxo pr6prio de 
ingtesso. 

0 estoque da divida corresponde a posigao da divida em dezembro de cada 
exercicio, depois de deduzidas as amortizayoes previstas, acrescidas das inscriyoes 
es~eradas no respective periodo. 

! 

As despesas foram fixadas em compatibilidade com as estimativas totais de receita 
do$ pr6ximos exercicios, visando o equilibria oryamentario-financeiro, cuja manutenyao 
coristitui prioridade desta administrayao, a qual tern, tambem, como diretriz a preservagao 
da papacidade pr6pria de investimento do Municipio, e nelas estao incluidos os valores a 
pa~ar com amortizagao de dividas nos respectivos exercicios . 

. 
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Anexo Metas Fiscais -lnciso I,§ 2°., art. 4°., 

Lei Complementar 101/2000 de 04/05/2000 

MEMORIA E METODOLOGIA DE CALCULO 

i Subsidiando tecnicamente as projec;:oes que constam do Anexo de Metas Fiscais do Projeto 
de~ei de Diretrizes Orc;:amentaria, para o exercicio de 2008, apresentamos a base metodol6gica, 
be como a mem6ria de calculo utilizada na composic;:iio dos valores informados, com base nos 
se · ntes percentuais de previsiio de inflac;:iio e projec;:iio de crescimento real: 

! 

3,20% 

3,20% 

3,60% 

3,50% 

4,00 

4,50 

Cresci 
Nominal 

6,70% 

As proje~oes de infla~ao e de crescimento do real seguem as perspectivas de 
corrjportamento do IPCA e de expansao do PIB projetadas pelo Governo Federal. 

\ 
ANEXO DE MET AS FISCAIS 

. Art. 4°, § 2°, Incise Ill - Lei Complementar n°. 101 de 04/05/2000 (Lei de 
Res~onsabilidade Fiscal) 

. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA- ES 

RELA T6RIO RESUMIDO DA EXECU<;:AO OR<;:AMENTARIA_ ULTIMO 
BIMESTRE 

Anexo- lnciso V, § 2°., art. 4°., 

Lei Complementar 101/2000 de 04/05/2000 

No exercicio de 2009, nao M previsao de renuncia de receita nem de expansao de 
despesas obrigat6rias de carcflter continuado. 

Lei Complementar 101/2000 de 04/05/2000 

No exercfcio de 2009, nao ha previsao de ocorrencia de passives contingentes e 
outros riscos capazes de afetar as contas publicas. 
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